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Vårmöte 2023 

 
Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.  

Mötet äger rum tisdagen 28:e mars kl 18.00 i klubbhuset 

Mötet kommer även att spelas in och sändas i efterhand 

 

 

 

Föredragningslista 

 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  
mötesprotokollet 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

         b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets–  
och räkenskapsåret 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

11. Övriga frågor (information och diskussion) 





























 



Styrelsens sammansättning	

Ordförande  Jonas Ripa 
V. ordförande Karin Nileksog 
Skattmästare Christer Hagsund 
Ledamöter  Ola Sandgren  
          Mikael Langbråten 
   Roger Håkansson 
   Markus Hansson 
 
Adjungerad  Patrik Brorsson 
   Maria Anderberg 
   Mikael Wintoft  
  
Kommittéer 

Juniorkommittén: 
Markus Hansson ordf, Magnus Bondesson, Andreas 
Westerberg, Filip Nilberger, Andreas Hall, Håkan 
Pettersson och Viktor Sjöberg-Vida 

Seniorkommittén:	
Sven Bergkvist ordf, Göran Olsson, Bo Larsson,  
Christer Sandin, Bengt Gustavsson, Göran Magnusson 

Damkommittén:	
Ann Cathrine Petersson ordf, Titti Wiberg, Anna 
Costache, Mirjana Ljung, Anna-Karin Liljedahl, 
Kerstin Ottosen, Inger Remse och Ylva Nordberg 

Tävlingskommittén:	
Karin Nileskog ordf, Jonas Delin, Mirjana Ljung,  
Titti Wiberg och Magnus Bondesson 

Marknadskommittén:	
Roger Håkansson ordf, Patrik Brorsson, Magnus 
Bondesson  
 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

 
 
Hickorykommittén:	
Joakim Andersson Captain, Åke Iwar,  
Mikael Langbråten 

Framtidsgruppen:	
Christer Hagsund, Mikael Langbråten, Jonas Ripa,  
Ola Sandgren, Karin Nileksog och Patrik Brorsson 

Valberedningen:	
Håkan Anderberg ordf, Helene Lindskog,  
Jan-Åke Nilsson 

Revisorer:	
David Olow KPMG, Daniel Larsson KPMG 

Personal:	
Patrik Brosson, Maria Anderberg, Magnus Bondesson, 
Mikael Wintoft, Rasmus Thell, Håkan Nilsson,  
Mats Henriksson, Ulf Nilsson, Jesper Hansson,  
Eric Laurenius, Elinor Bondesson, Patrik Karlsson, 
Andreas Westerberg, Anders Jansson och Eric Blom 
 
Dessutom har vi haft ett antal säsongsanställda ingen 
nämnd ingen glömd. 

Förtroendevalda och anställda på Landskrona Golfklubb 2022 

Styrelsens förslag till Vårmötet  
välja Jonas Ripa till hedersmedlem 

Jonas har under 17 år varit ordförande i Landskrona Golfklubb. Hans gedigna kunnande och värdefulla arbete 
har tillsammans med ett stort engagemang starkt bidragit till att Landskrona Golfklubb idag är en omtyckt 
anläggning i Golf Sverige. Jonas är en högt respekterad person bland klubbens medlemmar och medarbetare 
såväl för sitt sätt att vara som människa som för sin oomtvistade kunskap.  

Därmed vill vi utse Jonas till hedersmedlem i Landskrona Golfklubb!  



JUNIORKOMMITTÉN 

Under 2022 har juniorkommittén och juniorverksamheten 
fortsatt sitt arbete med att omstrukturera och införa upplägg 
och arbetsmetoder som ska gynna våra juniorer och klubb både 
på kort och lång sikt. Den positiva trenden med ökat antal 
juniorer i verksamheten fortsatta under året med totalt 315 
medlemmar, varav 131 i träning.  

Satsningen på en träningsgrupp för tjejer har fortsatt under 
2022 och glädjande är att gruppen växer. Vidare har arbetet 
med att utbilda våra egna juniorer till hjälptränare fortsatt att 
vara en positiv och viktig del av verksamheten, detta arbete 
kommer fortsätta och förstärkas under kommande år. 
Satsningen har mottagits väldigt väl bland juniorerna som visat 
stort engagemang och vilja att utvecklas och ta ansvar. 6 
stycken hjälptränare har funnits i verksamheten under 2022, 
hjälptränarna har främst haft hand om de yngre 
träningsgrupperna samt varit behjälpliga vid läger och andra 

arrangemang.  

Under 2022 har juniorkommittén även tittat över vår-, sommar- 
och höstcup samt träningsupplägget överlag och kommer under 
2023 lansera ett nytt koncept med målsättningen att skapa 
större gemenskap och bättre förutsättningar för både 
medlemmar och tränare. Landskrona Golfklubb vill bli 
Sveriges bästa golfupplevelse även på juniorsidan.  

Aktiviteter och händelser under 2022 
2022 hade klubben tre olika träningsalternativ under 
golfsäsongen dessutom erbjöds vinterträning med både golf & 
fysträning som ett tillval under vintern: Alternativ 1: 2ggr/
vecka under säsong (totalt 36 deltagare), alternativ 2: 1gång/
vecka under säsong (totalt 83 deltagare?) & alt 3: 
sommarlovsträning (totalt 14 deltagare). Vinterträning - 26 
deltagare. 

Den första stora junioraktiviteten för året var Påsklägret. 
Samma koncept som arbetats fram under 2020 användes igen 
då det var uppskattat under både 2020 och 2021. Konceptet 
innefattar bland annat att de äldre juniorerna agerade ledare för 
de yngre som en del i deras läger samt att lägret i sig var 
uppdelat i yngre juniorer de två första dagarna och de äldre 
juniorerna de två sista dagarna. Resultatet blev väldigt lyckat 
med hela 55 deltagare.  

Även denna säsong deltog vi i de flesta av Skånes 
Golfförbunds olika seriespel, Juniorserien, JSM, Matchligan 
samt Lilla Skåne Mästerskapen. Juniortour ersattes under 2022 
av Bruttoligan där klubben också deltog. Utöver det 
arrangerade Landskrona Golfklubbe som vanligt själv 
Bästbolligan (3 klasser). 

När sommarlovet startade genomfördes ett sommarläger & 
Teen Cup med 57deltagare, veckan efter startade 
sommarlovsträningen.  

 

Utöver ovanstående som arrangeras av Skånes golfförbund så 
arrangerade klubben egna tävlingar för både juniorer och 
knattar bl.a. Vårcupen, Sommarlovscupen och Höstcupen. 
Dessutom anordnade klubbens juniorer klubbtävlingen ”ett slag 
för juniorerna” för andra året i rad med gott resultat. 
Överskottet går till juniorsatsningar under nästkommande år. 

Vidare sökte juniorkommittén lovstödsmedel för att kunna 
arrangera följande aktiviteter under sommarlovet: 

- Lagunen, prova-på golf under sommarlovet 
- Gratis nybörjarkurser (grönt kort)  
- Samarbete med Cityidrott tjejkväll och grillning 

Under höstlovet anordnades ”Moldex-lägret” för klubbens 
äldre juniorer, ett läger med stort fokus på spel ute på banan. 17 
juniorer deltog på lägret som varade under tre dagar.  

Golfsäsongen avslutades med en knatte & junioravslutning på 

klubben där tävlingar arrangerades både på korthålsbanan och 
äventyrsgolfen. Dagen avslutades med gemensam lunch på 
Erikstorp, totalt deltog 57 juniorer i avslutningen.  

I samband med säsongsavslutningen delade klubben dessutom, 
för tredje gången, ut knatte- och juniorstipendium till de 
juniorer som utmärkt sig mest under året. Stipendierna har 
delats in i fem kategorier, årets flitpris, årets ledare, årets 
komet, årets kompis samt årets förebild. Utöver de fem 
stipendierna så delades det stora juniorstipendiet ut i samband 
med LaGK:s höstmöte. Stipendierna är ett samarbete med 
Acushnet Sverige AB.  

Noterbart är dessutom att två företag valt att gå in som 
samarbetspartners till juniorverksamheten specifikt. De 
öronmärkta medlen hjälper juniorkommittén med riktade och 
specifika insatser för att stärka klubbens juniorverksamhet. 

Sammanfattningsvis blev 2022 ett år där klubbens 
juniorverksamhet tog stora kliv framåt både kvantitets- och 
kvalitetsmässigt.  

 
 

 

 

Verksamhetsberättelser 2022 



ELITKOMMITTÉN 

Elitkommittén grundades i slutet på 2020 och arbetet inom 
kommittén grundar sig i styrelsens målsättning om att 
Landskrona GK ska vara representerade i elitserien för både 
damer och herrar.  

Elitkommittén jobbar i nära samarbete med klubbens 
juniorkommitté då det främst är från denna verksamhet som 
klubbens framtida elitspelare kommer ifrån. En gemensam 
målsättning inom kommittéerna Elit- & Juniorkommittén är att 
bygga en breddverksamhet med kvalité för att främja 
Landskrona GK´s framtida elitspelare.  

Elitkommittén har kontinuerliga dialoger med klubbens 
befintliga elitspelare för att på så vis hålla sig uppdaterade om 
vad spelarna önskar utav klubben för att kunna nå sina mål. 
Denna dialog anser Elitkommittén väldigt viktig för att kunna 
skapa en så god elitmiljö som möjligt för spelare med stora 
ambitioner och drömmar oavsett ålder. Exempel på god 
elitmiljö kan vara kvalitén på olika träningsytor, gräsrange, 
flaggplaceringar på banan, struktur på träningsupplägg och att 
klubbens tränare håller sig uppdaterade kring golftekniker.  

Listan kan göras lång men utgör grunden i elitkommitténs 
arbete för att ständigt förbättra Landskrona GK´s 
elitverksamhet och återigen ha både dam- och herrlag i 
elitserien.  

   

 

 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Efter ett par år av anpassningar till pandemin, kunde vi under 
2022 återgå till mer normal tävlingsverksamhet.  

Under året genomfördes 11 tävlingar utöver vår omåttligt 
populära golfvecka där vi genomförde 6 så gott som fullteck-
nade tävlingar. Under första helgen i augusti genomfördes KM 
och Kategorimästerskap.  

Totalt sett har vi under 2022 haft 2 109 startande i de tävlingar 
som genomförts i klubbens regi.  

16 engagerade tävlingsledare såg till att alla tävlingar flöt på 
fint och löste incidenter som kan hända vid tävling.    

Golfveckan fortsätter vara väldigt populär och veckans två 
scramble-tävlingar fulltecknades på 15 minuter. Även övriga 
tävlingar i golfveckan fulltecknades snabbt och inför starten av 
golfveckan fanns endast ett fåtal platser kvar. Golfveckan avs-
lutades med en jubileumstävling med shotgunstart och spel på 
båda banorna. En fin avslutning på den folkfest golveckan är! 

Klubbmästare: 
Louise Mattsson och Philip Mattsson. 

Kategorimästare: 
Junior Pojkar: Noel Bondesson 
H22: Philip Mattsson 
H40: Magnus Håkansson 
H50: Lennart Svensson 
H60: Peter Andersson 

Mästarnas Mästare: 
Lucas Andersson 

 



DAMKOMMITTÉN 

Damkommittén ansvarar för damgolfen i Landskrona 
Golfklubb. Det innebär att arrangera träffar och tävlingar samt 
organisera seriespel. Inför 2022 genomfördes en 
omorganisation inom kubben varvid ledamöter inom 
damkommittén kom att bestå av representanter för 
tävlingsverksamhet på tisdagar (9-hålaren) respektive 
onsdagar, samt ansvariga för damernas Seriespel. Utav de åtta 
ledamöterna, var sju nya inom kommittén. Kommittén har 
under året haft 9 protokollförda möten. 

Verksamheten startade detta år åter med vårträffar i slutet av 
mars. Tisdagsdamerna träffades den 29 mars med 21 deltagare. 
Onsdagasdamerna träffades dagen före med 46 närvarande. Vid 
de båda träffarna presenterades årets program för respektive 
dag, samt gavs information om annan verksamhet och klubbens 
deltagande i seriespel anordnat av Skånes GF. 

På grund av tufft aprilväder de planerade premiärdagarna, kom 
de första tävlingarna att spelas först i Påskveckan. Under 
säsongen har 23 tävlingar på tisdagar och 24 på onsdagar 
genomförts. I medeltal har 12 damer spelat tisdagar och 32 på 
onsdagar. Totalt har drygt 1000 starter gjorts över de båda 
dagarna. Detta är en stor minskning i förhållande till åren före 
pandemin då upp till 1500 - 1600 starter gjordes per år.  

Under pandemiåren slutade många damer med hcp under 19 att 
delta vid de tävlingar som kom att genomföras. Med 
förhoppning om att damer med lägre hcp åter skulle delta i 
tävlingarna genomfördes förändringar av hcp-gränser och 
lottning för onsdagsgolfen under året. Tidigare har flytande 
hcp-gräns använts för att dela antalet deltagare i två lika stora 
grupper. I år tillämpades fasta hcp-gränser i tre grupper efter de 
gränser som tillämpas av Skånes GF vid damernas Seriespel. 
Vi har tyvärr varit allt för få för denna klassdelning och får 
ändra inför 2023. Under året lottades spelarna i A-, B- resp C-
klassen. Spel i blandade klasser genomfördes en gång per 
månad och vid lagtävlingar. Detta utföll inte bra, varför 
lottning av spelare kommer att ändras 2023.  

Nationell damdag genomfördes 1 juni med kanonstart på 
Erikstorp. Startfältet om 71 damer fördelades i tre lika stora 
klasser. Vädret gav oss möjlighet att inta lunchen och 
genomföra prisutdelning utomhus. Stort tack till dagens 
sponsorer som var Coop Borstahusen, Tomatens Hus, Stefan 
Pålsson AB Laxrökeri, Borstahusen blommor, Kerstin Ottosen 
och Jakobsdals Charkuteri. 

Under året har två säsongsövergripande tävlingar genomförts. 
Eclectic spelades över 10 omgångar på Hildesborgs-banan. 
Totalt deltog 32 damer, fördelade på två lika stora klasser. 
Ansvariga var Ylva Nordberg och Annelie Heiskanen. 

Matchligan spelades också i två klasser, med totalt 31 
deltagare. Ansvariga var Eva Ekros-Flygt och Katharina 
Elsässer.  

 

De insamlade City Gross-pengarna användes även i år till en 
City Gross Dag på klubben med tillhörande gemensam lunch 
och prisutdelning. Stort tack till Anita Jinnestål för fint 
samarbetet med City Gross och tack alla som samlar in kvitton. 
Denna dag är mycket uppskattad av deltagarna och återkommer 
under 2023. 

Eftersits efter dagens spel med samvaro och prisutdelning 
genomfördes vid ytterligare ett antal sponsrade 
onsdagstävlingar och vid tre tillfällen på tisdagar. Anna-Karin 
Liljedahl och Janet Fridolf har varit ansvariga för 
verksamheten på tisdagarna. 

Regelträffar genomfördes på korthålsbana vid två tillfällen 
under augusti. Stort tack till våra sakkunniga, Bengt och Mats, 
som ställer upp för att öka våra regelkunskaper. 

Landskrona GK’s damer deltog i seriespelet i regi av Skånes 
Golfförbund. Tjugonio damer ställde upp och deltog i sju olika 
lag. Fyra serier spelades som open (D22, D60, D70 respektive 
Foursome open) och två serier med hcp (Skåneserien Kategori 
1 respektive Kategori 2). Flera fina slutresultat noterades under 
2022. Landskrona D22-lag segrade. I D60 div I slutade laget på 
en 6:e plats, medan D60-laget i div 2 slutade på en 2:a plats. 
Detta innebär att båda D60-lagen kommer att spela i div 1 
under 2023. D70-laget slutade på 2:a plats. I foursome open 
slutade laget på 5:e plats. De båda lagen i Skåneserien kategori 
1 respektive kat 2 slutade på 2:a respektive 3:e placering i 
grundomgången och tog sig därmed till final för respektive 
kategori. I finalen slutade båda lagen på 5:e plats i sin kategori. 
Titti Wiberg och Mirjana Ljung har varit ansvariga för 
seriespelet och representerat klubben vid möten med Skånes 
Golfförbund. 

Årets verksamhet avslutades med prisutdelning för hela 
säsongen den 27 september för tisdagsgolfen och den 28 
september för onsdagsgolfen. Fjorton respektive 38 damer njöt 
av god mat och dryck på Brasseriet. Inför avslutningen hade 
Ylva Nordberg och Katharina Elsässer avsagt sig vidare 
uppdrag, som ledamot i respektive valberedning för 
damkommittén, och de avtackades under kvällen för sina 
engagemang under åren. 

                 
 

          



LANDSKRONA HICKORY CLUB 

Under året har 20 st veckoträffar (måndagar 18.05) hållits med 
spel över 9 hål på vår Hickoryslinga (Hildesborg) varierat 
mellan hål 1-9 samt hål 10-18. Deltagarantalet har varierat 
mellan 3-12 spelare/tillfälle. 

Under veckoträffarna spelas det om Graftonpokalen (bästa 10 
nettoresultat över året) samt Thure Bruce priset (som är en 
netto Eclectic tävling). 

Vinnare av Graftonpokalen –  Mikael Langbråten (och 
därigenom ny Captain 2023)  
Thure Bruce priset – Per-Åke Helgesson 

Matchspelsmästerskap  
11 st anmälda och vinnare 2023 blev Joakim Andersson efter 
vinst i finalen mot Åke Iwar med 6/5 

Landskrona Hickory Challenge (LHC).  
Öppen tävling som vi arrangerat sedan 2012. Ingår som en 
deltävling i Southern Hickory Tour (SHT) som är en Tour för 

hickoryspelare med tävlingar på olika banor runt om i södra 
Sverige. I år förlades tävlingen till den 6 juni för att förstärka 
aktiviteten med återinvigningen av Svenska Golfmuseet. 
Återigen ett lyckat arrangemang med hela 35 st som kom till 
start.  
Vinnare netto Bengt Gustafson––- - Helsingborgs GK 
Vinnare Henrik Peyron - Helsingborgs GK 

Klubbmästerskap 24/9 inkl årsmöte.  
Vi startade sedvanligt dagen med lunch inne på Brasseriet och 
spelade sedan  KM över 18 hål. 15 st kom till start. 
Arrangemanget avslutades med en gemensam trerätters middag 
i samband som även den avhölls inne på  Brasseriet. Där 
skedde även prisutdelning för tävlingarna som ingått i 
veckospelet samt att vi avhöll det traditionella Quizet med 
fokus på golfhistoria, ihopsatt av Göran Nyström.  

Vinnare i KM blev enligt följande: 
Senior Brutto Anders Bergh 72 slag 
Senior Netto Jonas Pernet 61,5 slag 
Brutto Veteran Åke Iwar 89 slag 
Netto Veteran Åke Iwar 70 slag 
Bästa dam Netto Anette Bäckström 

Vi delade även ut följande årliga utmärkelser: 
Capatin Berghs Special Achievement: Göran Nyström 
Tin Cup Award: Stefan Risberg 

Övrigt: 
Deltog vid invigningen av det nya klubbhusområdet den 7/5 
med en station ute på driving rangen där klubbens medlemmar 
och besökare fick chansen att prova på hickoryklubbor samt få 
lite information runt vår verksamhet.  

 

 

OLDBOYSKOMMITTÉN 

Vi har spelat 29st tävlingar enligt ordinarie tävlings 
program,som mest har vi varit 83 startande,totalt spelades 1811 
ronder. Styrelsen har haft 12 protokoll förda sammankomster. 
Eftersits 7 gånger. 

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år, där våra serielag 
hade ett strålande resultat, serie segrar för: H80, H75 lag1, H70 
och totalseger för laget i ”Oles gubbar”, H75 lag2 slutade sin 
serie på en hedrande 3:e plats. 

Vintergolfen blev en avkortad version med endast tio 
speltillfällen, slutspelet kunde inte genomföras på grund av 
blöta banor, segrare och vintermästare utsågs enligt 
rankningen, det blev Christer Sandin 

Årets shootout tävling spelades traditions enligt den 1:e augusti 
på Hildesborg banans första nio hål, den som lyckades hålla 
ihop spelet bäst och sätta seger putten på hål nio var Bosse 
Larsson och som därmed får förvalta vandringspriset ett år. 

Vi har även ansvarat för KM för oldboys, som segrare i de 
olika klasserna blev: H70 Rickad Nilsson, H75 Lars  Jönsson 
och H80 Bo Larsson. 

Årets segrare i Oldboys Cupen blev Bengt Andersson. 

Den traditionella utflykten ”ut i de blå” gick i år till 
Bosjöloster’s idylliska bana, som vanligt i strålande väder
(förutom den sista halvtimmen då regnet inte kunde hålla sig 
borta) den som bemästrade banan bäst var Claes Lindblom som 
hade dagen. 

Årets utmaning mot damerna spelades den 9:e augusti, som sig 
bör i strålande augusti väder med 92st startande damer/herrar, 
ofint nog så blev det herrarna som segrade med 690 slag mot 
damernas 708 slag. Björn Johansson blev den av herrarna som 
får förvalta vandringspriset i ett år, hans segerresultat var 67 
slag. 

Årsmötet hölls i samband med den sista eftersitsen för året, 
Sven Bergkvist hade aviserat sin avgång tidigt, efter 17år som 
ordförande i kommittén, vi tackar Sven för alla år av ledarskap 
och utveckling av oldboys golfen, nyvald styrelse medlem blev 
Ove Eriksson som representerar ”Oles gubbar”, övriga 
ledamöter som stod för omval och som valdes för en ny period 
är:Göra Olsson, Bengt Gustavsson, valberedningen omvaldes 
och består av Roland Wetterlöv, Stefan Andersson. 

Kommittén ser tillbaka på ett mycket positivt år, med många 
nya deltagare på tisdagsgolfen,vi kan också konstatera att vi 
har haft två mycket fina och välskötta banor att spela på under 
säsongen.  

 

 

 



                  MARKNADSKOMMITTÉN 

Marknadskommittén har fortsatt att stärka profilen av LaGK 
som en samarbetspartner. 

Årets sponsorintäkter var budgeterade till 1,3 Mkr, vi landade 
på 1,7 Mkr samt ett värde av 145.000kr i sponsoravtal där vi 
byter produkter/tjänster mot sponsring. En del partners 
lämnade oss av olika anledningar men fler fina partners anslöt 
sig till Landskrona GK vilket visar att vi jobbar rätt men vi 
försöker hela tiden hitta nya vägar för att få fler företag att 
ansluta sig samt att göra det ännu bättre för våra partners. 

Under 2022 har vi arrangerat ett antal träffar med syfte att 
stärka nätverket mellan de företag som deltar i Landskrona 
Golfklubb Business Club, årets träffar har varit. 

21 april, Nätverksmatch  
För andra året i rad så samlades vi tillsammans med Vasatorps, 
åt en god frukost för att sedan möta Vasatorps nätverk i en 
form av Ryder Cup match på Erikstorps banan som var i 
fantastiskt skick. På den efterföljande lunchen korades årets 
segrare och detta år blev det Landskrona GKs nätverk som 
plockade hem pokalen efter en förlust 2021. En trevlig 
uppskattad aktivitet som har blivit en tradition.  

16 maj, Partnermästaren  
26 partners deltog.  
Vinnare blev Bengt Östberg, Borg Warner slag följt av Fredrik 
Azelius, Dreamwork på andra plats och  Anton Sjögren, 
Swegon på 3:e plats. 

20 september, Partnerutflykt   
Ljunghusens GK stod som värd. 22 deltagare. Årets spelform 
var Texas scramble och i det vinnande laget ingick; Eric 
Franzén, Borg Warner, Pelle Olofsson, Olofssons, Fredrik 
Thulin, JTF Markentreprenad och Magnus Bondesson, 
Landskrona Golfklubb  

17 november, Vinprovning 
Återigen var det den uppskattade vinprovning med Kaj 
Ströberg och det drog såklart fullt hus med 43 deltagaare. 
Kvällen avnjöts med god mat med tillhörande vin samtidigt 
som Kaj tog oss med ut bland vinrankorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAGSMIXEN 

Fredagsmixen spelas året runt och har haft sju tider bokade från 
kl. 08.30 alternativt 08.35 beroende på vilken bana som gällt. 
Under november till mars start från kl. 09.00/09.05. Bollarna 
har lottats en kvart före start och oftast har man spelat slaggolf.  

Fredagsmixen har under året lockat 40 personer att delta.   

Antalet spelare/gång har främst beroende på väderleken 
varierat. Flest deltagare förstås när förutsättningarna varit som 
bäst. Då ofta 18-19 spelare. I snitt 14 golfare/gång under 
säsongen april t.o.m. oktober.  

En av målsättningarna inför året var att andelen kvinnor som 
deltar skulle bli fler. Så blev det också. 40 % av golfarna var 
kvinnor, mot 34 % 2021. 

Många av spelarna har presterat imponerande resultat. 
Vinnarna har ofta spelat på banans par eller bättre! Men den 
sociala biten är ändå allra viktigast för de flesta deltagarna. 
Tack vare aktivitetsbidraget kunde spelarna bjudas på lunch 

den 21 oktober vilket var mycket uppskattat. 

Representanter för fredagsmixen deltog vid invigningen i maj 
av klubbens nya lokaler med information om verksamheten och 
vid stationen ”chipping”. 

Information om verksamheten finns på klubbens hemsida och 
vid behov i nyhetsbrev. 

Genom möjlighet att logga in till klubbens Facebooksida har 
det blivit enklare att berätta om verksamheten. 
Förhoppningsvis skall det också bidra till att locka ännu fler 
deltagare framöver. 

OPTIMISTGOLFEN 

I år var det inga inställda måndagar det var ömsom sol ömsom 
regn men alla var på gott humör och varje runda avslutades 
med god fika och många skratt.  

Ett antal spelare hade sin första säsong som optimist och visade 
verkligen framfötterna. Det som samtidigt var stimulerande var 
att många sen anmälde sig till utlysta tävlingar som klubben 
anordnade. 

Jag är väldigt stolt över hur man mangrant ställde upp dom 
måndagar som regnet och blåsten inte var nådig utan att klaga 
på något. 

Vi var ungefär 8-14 medspelare i snitt varje måndag och många 
sänkte sitt hcp så det finns nog en och annan som har straffat ut 
sig så vi får hoppas att vi kan locka nya som har behovet att 
känna på vad golfen har att erbjuda. 

 

 

  

 



                  BANA 6 FASTIGHETER 

Året inledes med att åtgärda stormskadorna på rangen efter 
stormen Malik. Skadorna var så pass omfattande att det blev ett 
försäkringsärende och vi fick lägga en helt ny matta (fringe) då 
den gamla inte gick att återanvända på ett bra sätt. 
Vädret är alltid en faktor när vi gör renoveringar på banorna. 
Renoveringen av hål 1 på Erikstorp löpte på bra trots att vädret 
ställde till det vid några tillfällen. Renoveringen omfattade nytt 
backtee, uppfräschning av befintliga tees, nyanläggning av två 
fairwaybunkrar med Durakanter (torvade kanter i konstgräs), 
kullsystem i dogleg inklusive torvning med nytt gräs, 
borttagning av träd i dogleg, borttagning av vänster 
greenbunker och ommodellering av höger greenbunker till med 
Durakanter. 

Den 19 mars genomfördes städdagen. Denna ideella insats 
betyder mycket för oss då vi får en rejäl kickstart inför 
säsongen samtidigt som det bygger ett värdefullt klubbliv. 
Efteråt bjöds det på grillad korv. 
Under året har vi genom leasing investerat i en ny teeklippare, 
en luftare samt två maskiner för bunkerkrattning och en 
greenvält.  

På rangen installerades ett nytt bollsystem, bolldike för 
tömning av bollar till tvätten och bollmaskin. 

Om- och tillbyggnationen av nytt klubbhus medförde en rad av 
åtgärder i klubbhusområdet, plattläggning, asfaltering och 
kantsättning, belysning, nya cykelställ, bänk runt trädet mellan 
övningsgreenerna, ny tryckluftsstation, igenläggning av bunker 
vid pitchinggreen och klubbtvätt samt plantering av 
rhododendron vid parkering samt mellan 18:e hålen. 

Ute på banorna har vi jobbat vidare med att förädla och 
förbättra enligt den Masterplan som ligger. Detta har bland 
annat inneburit att vi har installerat en s.k. liner(matta) i botten 
av greenbunkern på hål 7 Erikstorp. Anledningen är för att 
slippa kontaminering mellan jord och sand. Vi har gjort en 
bunker till att börja med för att kunna utvärdera resultatet innan 
vi eventuellt går vidare med fler bunkrar.  
Renovering av gångbroar är ingång och först ut blev gångbron 
bakom 15:e green på Erikstorp. Resterande broar kommer tas 
efterhand som behov föreligger. Under hösten renoverades 
teeområdet vid tee 57 på hål 13 Erikstorp då det länge har varit 
nedgånget av hårt slitage. Teeområdet ramas in med slipers för 
att få samma stil som vi har på hål 1 och tanken är att detta ska 
följa som en rödtråd ute på Erikstorp efterhand som vi 
renoverar. 

Vår efterlängtade borra togs i bruk under augusti och den är ett 
viktigt stöd till bevattningsdammen när dess kapacitet inte 
räcker till under längre torrperioder. 

 

 

 

 

Under hösten genomfördes ett stort greenarbete på båda 
banorna då vi hålpipsluftade och dressade greenerna. Arbetet 
görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god 
övervintring av greenerna. I detta arbete fick vi en stor hjälp av 
medlemmar som tappert ställde upp och plockade hålpluggar. 
Tack vare dessa ideella insatser behövde vi bara hålla banorna 
stängda drygt två dagar.   
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